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NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Primăria Comunei Podari, prin compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Podari şi în conformitate cu legislaţia specifică,
prelucrează date cu caracter personal de genul:
-Nume şi prenume / Numele şi prenumele părinţilor
-CNP
-Cetăţenie
-Sex
-Adresă de domiciliu / reşedinţă
-Date de naştere
-Acte de identitate cu Serie şi nr. / Certificate de înmatriculare
-Semnătură
-Date de contact gen : adresă de poştă electronică, telefon, fax
-Date de geolocalizare
-Date de înregistrare fiscală
-Formare profesională, studii, diplome, certificate, calificări
-Profesie
-Loc de muncă
-Date privind starea de sănătate şi acte medicale
-Date privind cazierul judiciar / administrativ
-Date privind sancţiunile contravenţionale
-Date privind bunurile imobile sau mobile deţinute
-Dosare de personal salariaţi
Furnizarea acestor date se solicită potrivit normelor legale şi sunt obligatorii pentru :
-soluţionarea petiţiilor / cererilor / sesizărilor
-emiterea adeverinţelor / certificatelor / avizelor / acordurilor / autorizaţiilor şi altele asemenea
prevăzute de lege
-întocmirea dosarelor beneficiarilor sistemului de asistenţă socială
- emiterea actelor de stare civilă
- emiterea adeverinţelor de vechime în muncă, spor de vechime, sporuri cu caracter permanent
sau alte sporuri şi a oricăror dovezi care rezultă din dosarul de personal
-încheierea contractelor / acordurilor / parteneriatelor
-colectarea taxelor şi impozitelor legale precum şi încasarea altor contribuţii
- întocmirea actelor de plată
- efectuarea plăţilor
-în orice alte situaţii prevăzute expres de lege
Refuzul furnizării acestor date determină :
-nesoluţiona petiţiilor / cererilor / sesizărilor, fiind posibilă clasarea acestora

-neeliberarea adeverinţelor / certificatelor ( inclusiv a actelor de stare civilă ) / avizelor /
acordurilor / autorizaţiilor şi altele asemenea prevăzute de lege
-imposibilitatea întocmirii dosarelor pentru acordarea drepturilor de asistenţă socială
-respingerea dosarelor de personal depuse pentru angajare la concursurile de recrutare sau la
examenele de promovare
-neemiterea adeverinţelor de vechime în muncă, spor de vechime, sporuri cu caracter
permanent sau alte sporuri şi a oricăror dovezi care rezultă din dosarul de personal
-imposibilitatea colectării taxelor şi impozitelor legal datorate sau încasarea plăţilor solicitate
-imposibilitatea încheierii contractelor / acordurilor / parteneriatelor
-imposibilitatea efectuării actelor de plată sau a plăţilor
-alte consecinţe legale, după caz, potrivit normelor legale în vigoare
Conform Regulamentului UE 679/2016 aveţi dreptul de a interveni asupra acestor date,
puteţi solicita actualizarea sau modificarea acestora precum şi dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale. În condiţiile legii, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter
personal care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora.
În acest sens puteţi formula cereri scrise depuse prin Registratura instituţiei noastre.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa instanţei de judecată.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii si sunt comunicate destinatarilor precum
şi autoritatilor judecatoresti, autoritati publice centrale, autoritati publice locale si politie, in
situatii temeinic justificate şi în conformitate cu prevederile legale.
În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Primăria comunei Podari cooperează cu autorităţi
ale administraţiei publice locale şi centrale, cu ONRC, instituţii ale statului privind protecţia
copilului, cu Poşta Română, cu ONG, instituţii bancare şi financiare, cu structurile teritoriale
ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei române, ISU şi orice alte instituţii ale statului precum şi
cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

RPD,
Camelia Dinu

DEFINIŢII
înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care
poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
"Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, aNnierea sau
combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
"Consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică,
informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o
declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc
să fie prelucrate;
"Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a
datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la
accesul neautorizat la acestea;
"RGPD" înseamnă Regulamentul Uniunii Europene (UE) 2016/679 al Parlamentului European
şi al Consiliului; RGPD - Regulamentul General privind Prelucrarea Datelor.
"Date cu caracter personal"

